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Спокій нашого села може
привабити іноземних туристів

У НОМЕРІ:
Сільський Ревізор
у Гусарці
на Запоріжжі
СТОР.
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Майбутнє
тепличного бізнесу
за гідропонікою
СТОР.

6

Ф ОТО L J A L I N A S V I T L I CA.B LO G S POT.CO M

Корова може
отруїтися
тюльпанами
та нарцисами

Олена Щербань (на фото)
сидить на своєму подвір’ї в селищі Опішня на Полтавщині.
Уже 10 років опікується ЕтноЕкоАгроСадибою-музеєм «Лялина Світлиця». Усередині хати
немає зручностей, сучасного ремонту й меблів, але люди до неї
їдуть і зупиняються на ніч.
– Беру атмосферою старовини. Відтворила її з допомогою
діючої печі, в якій готую для
гостей. Посуду та меблям теж
по сто років, – розповідає Оле-

на Щербань, директорка «Лялиної Світлиці», засновниця
першої на Полтавщині школи
сільського зеленого туризму
«Традиції гостинності Полтавщини». – Людям насамперед потрібно дати враження від
подачі етнотрадицій. Уже потім
йдуть дві інші важливі складові
для сільського туризму – відпочинок і харчування.
Щоб вражати, жінка вбирається в етнічний одяг, уміє не
просто приготувати страву, а

Передплачуй газету «РІДНЕ СЕЛО УКРАЇНА»
терміном від 3 місяців
і гарантовано отримай 2 пакети насіння
(овочі + квіти)

Індекс передплати – 89782
1 місяць

3 місяці

13,29 грн 38,47 грн
6 місяців

7 місяців

73,34 грн

87,63 грн

Ціни вказані з урахуванням вартості
приймання передплати

Щоб отримати подарунок, необхідно надіслати копію
передплатної квитанції (абонемента з відбитком
календарного штемпеля) на адресу редакції:
ТОВ «Рідне село Україна», а/с 166, м.Київ, 01001.
На передплатній квитанції мають бути вказані прізвище, ім’я,
по батькові передплатника, адреса та контактний телефон.
На звороті конверта напиши НАСІННЯ

при цьому розповісти про неї,
заспівати, затанцювати тощо.
– Продаю людям враження,
які продукую сама. Поки подаю
страву та вкладаю спати, постійно розказую, що тут і як історично, обрядово складалося. Тому й
гість у мене специфічний – інтелектуальний. Зелений туризм не
може прожити тільки на послугах харчування і проживання.
Це невигідно, – каже господиня.
– Що таке сільська зелена садиба і сільський зелений туризм?

Якщо дуже простими словами,
то це садиба в селі, в якій мешкає та працює родина, і вона в
цій садибі надає послуги гостинності. Їх можна виокремити
за трьома напрямками: харчування, відпочинок, враження.
Особисто я спрямовую роботу
на те, якщо це село, то тут має
бути народна традиція саме цієї
місцини, а від цього всього мають бути враження.
Закінчення на 2 стор.

СТОР.
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Навесні
прорізують
вікна на даху
СТОР.
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Консервація
в автоклаві
та маринади
для шашликів
СТОР.
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В Україні будують вітрові та сонячні електростанції
На Херсонщині планують запустити 12 вітрових і сонячних
електростанцій. Енергію від
природних джерел отримуватимуть після встановлення обладнання потужністю 235 МВт
(мегават). Нова техніка забезпечить світлом жителів чотирьох
районів області – Білозерського,
Генічеського, Новотроїцького
та Чаплинського. Вартість робіт
становить 470 млн євро.
Подібні пристрої хочуть
встановлювати в Кам’янці Черкаської області. Там потужність
– 25 МВт. А в Нікополі Дніпропетровської області електростанція на 10 МВт працює із
січня 2018 року. Там техніку
встановили за кошти канадського інвестора TIU Canada
Ltd. Компанія вклала в проект
10,5 млн євро. Понад 32 тисячі
сонячних панелей встановили

на даху Нікопольського заводу
феросплавів.
Стимулом для встановлення
в Україні сонячних панелей і
побудови електростанції є запровадження в Україні так званого «Зеленого тарифу». Згідно
з рішенням, ухваленим Національною комісією регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг, ставка тарифу
становить 4,39 грн за 1 кВт/год
виробленої електроенергії.
– «Зелений тариф» поступово
знижуватиметься, поки частка
поновлюваних джерел не сягне
10 відсотків від загальної кількості в країні енергії, і тоді вироблення буде розраховуватися
на загальних підставах, – вважає
Андрій Осташ, експерт науково-виробничої фірми «Зонд».
– Європа пройшла саме такий
шлях. Це хороший механізм,

щоб збільшити частку відновлюваних джерел електроенергії
й зменшити шкідливі викиди та
екологічний збиток.
За даними Нацкомісії з питань державного регулювання
в сферах енергетики та комунальних послуг, на початок 2018
року потужність виробництва
енергії від природних джерел
живлення в Україні становила
1,5 ГВт. Будівництво потужностей сонячних електростанцій
– це можливість забезпечити
населення регіонів, у яких вони
зводяться, робочими місцями.
Наприклад, зведення електростанцій на Вінниччині, яке фінансує ЄБРР, дасть роботу 350
будівельникам і 15 енергетикам, які слідкуватимуть за обслуговуванням потужностей.
Оксана ТУПАЛЬСЬКА

